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چکیده
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند .بستته بته
شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظتام اادشتاهیر رئتیس
کشور ممکن است «رئیسجمهور» خوانتد شتود ی یتا انتوان ای «اادشتا » باشتد.
اکنونر موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با انایین مختلف جایگتا
ی نقشهای متفایتی دارند .یعنتی در برختی کشتورهار یتی رئتیس کشتور کتام
قدرتمند ی برخوردار از جایگا ی نقش اجرایی یاقعی یجتود دارد ی بتراکسر در
برخی دیگتر از کشتورها رئتیس کشتور تنهتا برختوردار از یتی جایگتا ی نقتش
تشریفاتی ی غیر اجرایی است .اکنون سوال این استت کته ستای ایتن تفتای
جایگا چیست؟ در این مقاله بیان میشود که ایتن تفتای
کشورهای مختلف صرفا ناشی از اختیارا

در

میتان جایگتا رؤستای

رئیس کشور نیستت .یعنتی جایگتا ی

«قدر » رئیس کشور معادل «اختیارا » رئیس کشور نیستت .بنتابراینر جایگتا ی
قدر

رئیس کشور برآیند ی محصول مجمواهای از اوامتل ققتوقی نظیتر شتیو

انتخاب ی غیرققوقی همچون ییژگیهای شخصتیت استت کته اختیتارا

رئتیس

کشور یکی از این اناصر است.

واژگان کلیدی :اختیارا ر انتخاب مستقیمر ققوق اساسیر رئیس کشورر قدر ر مسئولیت.
––––––––––––––––––––––––––––––––
* دانشجوی دیر دکتری تخصصی ققوق امومیر گری ققوق امومی ی بینالمللر دانشکد ققوق ی التوم سیاستیر یاقتد
الوم ی تحقیقا ر دانشگا آزاد اس میر تهرانر ایران

reza_alemohammad@yahoo.com

** استادر گری ققوق امومی ی بین المللر دانشکد ققوق ی الوم سیاسیر یاقد الوم ی تحقیقتا ر دانشتگا آزاد است میر
تهرانر ایران (نویسند مسئول)
تاریخ دریافت2931/2/12 :

dr_hashemi@yahoo.fr
تاریخ اذیرش2931/5/12 :

دیر یازدهمر شمار ایلر بهار 2938

38

مقدمه
همه نظامهای ققوق اساسیر از جمهوری تا سلطنتی ی از اارلمانی تا ریاستتی از «رئتیس
کشور» 2برخوردار هستند .اگرچه ممکن است رئیس کشور در قوانین اساسی مختلتف انتایین
مختلفی نظیر اادشا ر رئیسجمهور یا رهار داشته باشدر اما جایگا رئیس کشور کمتر یابسته بته
انوان ایست که اادشا باشد یا رئیسجمهور.
منظور از جایگا رئیس کشور برتری یا تفوق ی توانایی یاقعی ای در نظام سیاسی استت ی
این برتری ی توانایی به این معناست که رئیس کشور چه انداز بر امتور سیاستی ی اقتصتادی ی
متیشتود .بته ااتار

اجتماای کشور ی سرنوشت مردم اثرگذار است که از آن تعایر به قدر

دیگرر مفهوم «قدر » 1که ریشه در یاژ التین  potereبه معنای «قتادر بتودن» 9دارد ی هستته
اصلی آن «ص قیت امل کردن» 2استر بترای بیتان قابلیتت اثرگتذاری استت ی ایتن قابلیتت
اثرگذاریر قرابت مفهومی آشکاری با «برتری» 5دارد ی لذا مفهوم قدر

تعایر به برتری یا تفوق

میشود (.)Isaac, 2002: 56-57
به این ترتییر جایگا رئیس کشور ااار
در گری قدر

است از میزان برتری یی که خودِ ایتن برتتری

رئیس کشور است .در نتیجهر منظور از جایگا رئیس کشور میزان قدر

ایست.

با این توصیفر رئیس کشور در برخی کشورها از چنان جایگا ی قدرتی برختوردار استت کته
به اادشاهان قرین یسطی قرابت دارد ی در برخی دیگرر نقش رئیس کشتور چنتان کتمرنت

ی

تشریفاتی است که اص یجودش در ریابط بینالمللی ی افکار امومی فراموش میشود.
اکنون مسئله این است که سای این تفای

در جایگا چیست؟ یعنی چرا در برخی نظام-

های سیاسیر رئیس کشور چنین ضعیف ی تشریفاتی است ی در برخی دیگرر چنان قدرتمنتد ی
یاقعی؟ با مطالعه اژیهشهای مرتاط با موضوعر دی نکته به چشتم متیختورد :ایل اینکته ایتن
منابع به مسئله جایگا رئیسجمهور در نظام ققوق اساسی ارداختهاندر نه رئیس کشتور یعنتی
موضوع بررسی آنها نهایتا ی تنها «رئیسجمهور» بود استت .نکتته دیم ی مهتمتتر اینکته ایتن
اژیهشها سعی داشتهاند با بیان اختیارا

این مقام به تایین جایگتا یی

برردازنتد (بترای نمونته:

رستمیر  2931دیلترفتتارققیقیر )2985ر یعنتی جایگتا رئتیسجمهتور را تتابعی از اختیتارا

یی

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Head of State
2. Power
3. To be able
4. Capacity to Act
5. Domination
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دانستهاند.
اما آیا میتوان جایگا ی قدر
اختیارا

رئیس کشور در نظام ققتوق اساستی را تنهتا یابستته بته

یی دانست؟ برای دستیابی به ااسخ این سؤالر باید دانستت کته جایگتا ی قتدر

رئیس کشور قاصل جمع چه اناصری است ی به ااار

دیگرر باید مؤلفتههتای تعیتینکننتد

جایگا رئیس کشور را شناخت .بنابراینر این مؤلفهها را در دی دسته مؤلفتههتای غیرققتوقی ی
مؤلفههای ققوقی مورد بررسی قرار میدهیم.
 .1مؤلفههای غیرحقوقی
منظور از مؤلفههای غیرققوقیر آن دسته از اتواملی استت کته اثرگتذاری آنهتا نهتادیر
اایدار ی یابسته به نظام ققوقی نیست یعنی اگرچه بر جایگا رئیس کشور بسیار مؤثرانتدر امتا
اثرگذاری آنها از شرایطی به شرایط دیگر ی از رئیس کشوری به رئیس کشوری دیگر متفتای
است .ا ی بر اینر برخ ف مؤلفه های ققتوقیر ایتن اثرگتذاری نیتز ناشتی از نظتام ققتوقی
نیست .با این ایصافر به نظر میرسد چهار مؤلفه غیرققوقی را برای جایگا رئیس کشور می-
توان برشمرد :ییژگیهای فردی ی شخصیتی رئتیس کشتورر موقعیتت سیاستی رئتیس کشتورر
ایشینه ی فرهن

سیاسی ی شرایط اقتصادی ی اجتماای کشور.

 .1-1ویژگیهای فردی و شخصیتی
جناههای شخصیتی رهاران سیاسی هموار مورد توجه ی ا قه ریانشناسان بتود استت.
بر اایه مطالعا

فرایانی که بهیسیله ریانشناسان تجربی انجام شد استر هوشر نفوذر 2ااتماد

به نفسر ایشرفتر 1کشش 9ی مردمآمیزی 2از جمله اناصریاند که به طور اام با رهار سیاستی
هماستهاند ی به طور خاص در مورد رهاران انق بی 5نظیر رؤسای جمهور کشورهای آمریکتای
جنوبیر مطالعا

نشان میدهد که خصایص مشترکی نظیر تکار1ر خوداسندی7ر خودشتیفتگی

8

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Dominance
2. Achievement
3. Drive
4. Sociability
5. Revolutionary Leaders
6. Vanity
7. Egotism
8. Narcissism
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ی نیز ملیگرایی ی نوای قس رسالت 2در آنها یجود دارد ی الاته بیثااتی یضعیت 1ی مهتار
ک می 9نشانه برجسته این رهاران است (.)Blondel, 2002: 276
اما نکته بااهمیت مطالعا
را در توسعه یا تضییق قدر
دیگرر اگرچه قدر

انجامشد این است که ییژگیهای شخصیت 2نقش برجستهای
یی رئیس کشور ایفا میکننتد ( .)Blondel, 2002: 276بته بیتان

به مقام تعلق دارد نه به کسی که صاقی مقام است (الگلینر )283 :2988ر اما
رئیس کشور در هر زمتان تتا قتد زیتادی یابستته بته شخصتیت

انکار نشدنی است که قدر

صاقی این مقام است یعنی خصوصیا
کشور ی قتی نهادهای قدر

فردی رئیس کشور قتما بر میزان نفتوذ ای بتر متردم

مؤثر است .نحو سخنوریر کاریزما ی نوع اوشش رئتیس کشتور

میتواند به جلی یا دفع نظر مردم ی نهادهای قدر
تضعیف قدر

کمی کند ی در نتیجه موجتی تقویتت یتا

رئیس کشور شود.

به ا ی ر یجود یا ادم ییژگیهای ریانشناختی نظیر قس فزینخواهی ی جتا طلاتی در
رئیس کشورر بیشی بر چگونگی به کارگیری امکانا
است .به ااار
گسترش اختیارا

ی اختیارا

توسط رئیس کشتور متؤثر

دیگرر ییژگیهای ریانشناختی رئیس کشتور ممکتن استت یی را بته ستمت
ی یا استفاد گسترد از آنها سوق دهد ی یا براکسر بااث استفاد قداقلی

رئیس کشور از اختیارا

ی امکانا

موجود شود ی در نتیجه یی را در جایگاهی متفای

قترار

دهد.
 .2-1موقعیت سیاسی
یکی از مؤلفههای تعیینکنند جایگا رئیس کشتور موقعیتت سیاستی یی در قلمریهتای
گوناگون است .به ااار

دیگرر قدر

رئیس کشور ی امکان بهکارگیری اختیتارا

توستط ایر

در بیشتر مواقع یابسته به ایضاع ی اقوال سیاسی است که در آن به سر میبرد.
در کشورهای جمهوری دارای نظام قزبیر اینکه قزب متاوع رئیس کشور در اارلمان چه
یضعیتی داردر تأثیر غیر قابل انکاری بر جایگا ای دارد :اگر قزبی کته رئتیس کشتور اضتو آن
استر اکثریت اارلمان را در اختیار داشته باشدر سای تقویتت موقعیتت سیاستی ای ی بته تاتعر
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Sense of Mission
2. Status Inconsistency
3. Verbal Skill
4. Personality Characteristics
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یافتن بیشتر ای خواهد شد ی اگر اکس این باشدر یعنی قزب متاوع رئیس کشتور

در اقلیت باشدر به اقتمال زیاد رئیس کشور را در موقعیت سیاستی ضتعیفی بترای استتفاد از
اختیاراتش قرار میدهد که نهایتا منجر به تضعیف جایگا ای میشود.
یکی دیگر از اوامل مهم در تعیین موقعیت سیاسی رئیس کشور ی اثرگذاری بر جایگا ای
را میتوان رسانهها ی میزان همراهی آنها با رئیس کشور دانست .در یاقعر آنچته در رابطته بتا
یضعیت قزب متاوع رئیس کشور ی رابطه آن با موقعیت سیاسی رئیس کشور بیان شدر به نظر
میرسد بتوان به رسانهها نیز تسری دادر یعنی اگر غالی رسانهها در جهتی هماهنت

بتا رئتیس

کشور ی در موافقت با سیاستهای ای امل کنندر بتوانند نقش همان قزب اکثریت را ایفا کننتد
ی تأثیر بسزایی بر جایگا رئیس کشور بگذارند.
از دیگر اواملی که میتواند موقعیت سیاسی رئیس کشور ی بتهتاتعر قتدر

ای را تحتت

تأثیر قرار دهدر درجه ااتاار رئیس کشور در ارصه ریابط بینالملتل ی موفقیتت ای در مناصتی
قالی ی به خصوص در قل بحرانهای ملی ی بینالمللی است .چنانچه رئتیس کشتور توانستته
باشد آنچه را که برای کشور بحران تلقی میشودر قل ی فصل کرد ی اشت سر گذاشته باشتدر
قترار داد ی جایگتا ای را تثایتت ی

می تواند ای را در موضعی برتتر از ستایر نهادهتای قتدر
تقویت کند.

دی اامل بسیار مهم ی اثرگذار دیگر بر موقعیت سیاسی رئیس کشتورر یکتی مقاولیتت یتا
ادم مقاولیت ای نزد مراجع ی نهادهای دینی در کشورهای با بافت دینی است ی دیگری میتزان
نفوذ ی ااتاار ای در میان سایر نهادهای قدر

اام از سیاسیر اقتصادی ی نظامی است .در یاقعر

رئیس کشور میتواند با تکیه بر مقاولیت خود در نهادهای دینی ی یا نفوذش در مراجع قدر ر
بسیاری از اموری را که در قالت اادی به سای ادم اشتوانه الزم قادر به انجام آنها نیست به
راقتی ی با کمترین مخالفت به انجام برساند.
 .3-1پیشینه و فرهنگ سیاسی
بر کسی اوشید نیست که امریز «فرهن

2

سیاسی» رایت در جامعته ی ایشتینه تتاریخی

قکمرانی بر کشور یکی از اوامل مهم ی اثرگذار بر نحو اامال قدر
ی آنگونه که در ادامه بیان خواهد شدر فرهن

است .به همین ترتیتی

سیاسی بر جایگا ی قتدر

رئتیس کشتور نیتز

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Political Culture
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مؤثر ی یکی از مؤلفههای آن محسوب است.
سیاستی» از ایاختر دهته  2351ی ایایتل دهته  2311یارد ادبیتا

هرچند «فرهنت

سیاست شدر اما تعریف آن همچنتان متاهم ی گنت

استت ( Thompson, Ellis & Wildavsky,

 .)2002: 507دائر المعارف بینالمللی الوم اجتماایر فرهن
هار ااتقادا

ی اقساسا

سیاسی را مجمواهای از گرایش-

تعریف میکند که در کار نظم دهی ی معنا بخشی بته امتل سیاستی

است یبه ا ی ر قوااد قاکم بر رفتار در نظام سیاسی را نیز فراهم میکند
بنا بر تعریفی دیگرر فرهن
است که به قدر

(.)Sills, 1968: 218

ی ارزش-

سیاسی قاصل جمع نگرشها2ر گترایشهتا1ر ااتقتادا

شکل میدهد

(.)Formisano, 2001: 424-426

اما شاید امیقترین ی گویاترین تعایر از فرهن
همان نظام سیاسی به صور

سیاسی این باشتد کته «فرهنت

درینتی شتد در ادراکتا ر اقساستا

(بشتیریهر  2981ب .)212 :با این ایصافر به نظر میرسد فرهن
سیاسی ی مایه اصلی آن یعنی قدر

سیاسی ارتااط تنگاتنگی بتا نظتام

سیاسی دارد.

سیاسی رابطهای ییسویه نیست که فقط قدر
سیاسی باشدر بلکه خود قدر

سیاستی

ی ارزیتابی متردم استت»

در همین ارتااطر سه نکته را نااید از نظر دیر داشت :یکی اینکه رابطه قتدر

ی فرهنت

ی نحو اامال آن محصول ی متتأثر از فرهنت

نیز بر شکلدهی به فرهن

سیاسی مؤثر است ی قتی به تولیتد

ی بازتولید آن متیاتردازد ( .)Chilton, 1988: 419دیم اینکتهر فرهنت
متفای

التم

سیاستی بتا ایتدئولوژی

است ی لذا ممکن است مردم در قالی که بر ایدئولوژی یاقدی به توافتق نمتیرستندر

همچنان یی فرهن

سیاسی مشترک داشته باشند .نکته سوم این است که فرهن

جامعه را نمیتوان جدای از ایشینه سیاسی آن در نظر گرفت ی به ااار
تادیل به فرهن

دیگرر ایشینه سیاستی

سیاسی میشود.

باریر موضوع بحث در این مقالر تأثیر ایشینه ی فرهن
است .اگر فرهن

سیاسی یتی

سیاسی بر جایگا رئتیس کشتور

سیاسی را در ساد ترین ااار ر نوع نگا مردم نسات بته قتدر

ی سیاستت

بدانیمر شاید ایلین محصول آن افکار امومی باشدر محصولی که بیتردیتد بتر جایگتا رئتیس
کشور مؤثر است به این معنا که افکار امومی به هر میزان که با رئیس کشور همرا باشتدر بته
همان انداز به تقویت قدر

رئیس کشور ی در نتیجهر به ارتقای جایگا ای کمی میکند .انکار

شدنی نیست که رئیس کشور فاقد همراهی افکار امومیر به لحاظ قتدر

ی جایگتا بته هتیچ

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Attitudes
2. Orientations
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یجه قابل مقایسه با رئیس کشوری نیست که از اشتیاانی افکار امومی برخوردار است.
تأثیر ایشینه ی فرهن

سیاسی بر جایگا رئیس کشورر تنها از طریق افکار امومی نیستت.

گابریل آلموند ی سیدنی یربا در اثر معریف خود یعنی فرهن
ی فرهن

سیاسی در کشورهای مختلف بیان متیدارنتد :در قتالی کته در انگلستتان ی آمریکتا

«ااتماد» از سوی مردم به رفتارهای دیلت فرهن

سیاسی رای است تنها چهتار درصتد متردم

ایتالیا از تعلق به کشورشان اقساس افتخار میکردند ی فرهن
ااار

است از بیااتمادی ی بیگانگی نسات به نهادهتای قتدر

 .)21-91 :2981ار یاضح است که فرهن
قدر

مدنی2ر با بررسی رابطه قتدر

سیاستی غالتی در ایتن کشتور
ی نظتام سیاستی

(ستریعالقلتمر

سیاسی ااتماد یتا اتدم ااتمتاد بته یکتی از نهادهتای

مثل رئیس کشور چگونه میتواند در تقویت یا تضعیف جایگا ای ایفای نقش کند .هتم

از این ریست که بسیاری از دیلتها ی رؤسای کشورها بترای تثایتت قتدر

ی جایگتا ختود

سعی میکنند به یسیله نهادها ی امکاناتی که در دست دارنتد نظیتر مدرسته ی رستانهر فرهنت
سیاسی ااتماد را در افراد آن جامعه شکل دهند
فرهن

(آلموند ی اایلر .)13 :2975

سیاسی مشارکت نیز از اوامل مؤثر بر جایگا رئیس کشور است .چنانکته برختی

آن را سای مشارکت سیاسی مردم در ساخت قدر

ی از شاخصهای اصلی دموکراستی متی-

دانند (بشیریهر  2981الف )31:اما نقطه مقابل آنر فرهن

سیاسی «تابعیت» است .مردم در فرهنت

سیاسی تابعیتر قاکم را موجودی برترر قهرمان ی بیهمتا میدانند که به نحوی قداستت دارد ی
لذا میکوشند تا به هر نحو ممکن رضایت ای را به دست آیرند ی به قریم ای نزدیتی شتوند ی
از این ری فضای تسلیم ی چاالوسی گسترش مییابد (بشیریهر 2981ب )258 :ی در نتیجته فرصتتی
فراهم میشود تا قدر

ی جایگا ای ارتقا یابد.

اما یی نکته مهم این است که فرهن

تابعیت ریی دیگری نیز دارد کته بترخ ف نتیجته

ابتدایی آن یعنی تقویت جایگا رئیس کشورر سای تضعیف ایتن جایگتا متیشتود .بته بیتانی
ریشنترر در فرهن

سیاسی تابعیتر مردم به لحاظ ادم مشارکت در ساخت ی اامال قتدر ر

نسات به قاکم ی یاد های ای اقساس بیااتمادی میکنند (بشیریهر 2981ب )258 :ی این نگترش
بدبینانه ی اقساس بیااتمادی از سوی مردم رابطهای مستقیم با اقساس بتیقتدرتی ی نتاتوانی
سیاسی از سوی قاکم ی نظام سیاسی دارد (زینتیسر  92-11 :2978ی  )232-295یعنتیر اگتر اتدم
ااتماد به رئیس کشور تادیل به فرهن

سیاسی غالی شودر به طور قطع میتوان گفت که نقش

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. The Civic Culture
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ی جایگا ای خواهد داشت.

قابل توجهی در تضعیف قدر

باریر آنچه مسلّم است اینکهر جایگا رئیس کشور از ایشینه ی فرهن
ی به ااار

دیگرر ایشینه ی فرهن

سیاسی متأثر است

سیاسی یکی از مؤلفتههتای آن استت .ایتن موضتوع را در

کشورهای مختلفی نظیر آلمان ی ایاال متحد آمریکا میتوان مشاهد کرد.
در آلمانر اس از جن

جهانی ایلر در سال  2323قانون اساسی که بتا تمتای

شتدیدا

دموکراتیی تدیین شد بود به تصویی رسید .اما اوامل اقتصادی ی فرهنگی موجی شد که در
سال  2391اقزاب کمونیست ی نازیر اکثر کرسیهای اارلمان را تصاقی کنند ی آدیلف هیتلر
که از این فرآیند به قدر

رسید بودر کلیه گری های مخالف را از میتان بتردارد ی دیکتتاتوری

مطلقی را بر این کشور قاکم کند (مدکسر  .)23 :2985این ایشینه سیاسی نهایتا موجتی شتد کته
قانون اساسی 2323ر با برقراری یی جمهتوری اارلمتانیر از قتدر

رئتیسجمهتور بته طتور

گسترد ای کاسته ی فرآیند انتخاب ای را ام به تصمیم ااضای اارلمان گر بزند.
همچنین در ایاال متحد آمریکا ایشینه ی فرهنت

سیاستی بتر قتدر

ی جایگتا رئتیس

کشور اثر گذارد است .در این کشور چند فرهنگیر هر یتی از ایالتتهتا دارای فرهنت

ی بته

خصوص تاریخ خاص خود هستند که میخواهند این ییژگیهای اجتماای را در رئیسجمهور
بهانوان رئیس همه ایاال

متالور باینند که این امر از طریق مشارکت جداگانه همته ایتاال

در

انتخاب رئیسجمهور محقق میشود ( .)Kaspi, 2008همچنتین یکتی از فرهنت هتای سیاستی
مردم آمریکا که از اوامل اقتدار رئیسجمهور محسوب استت ااتار

استت از نیتاز متردم بته

داشتن یی رهار که بتواند هدایت امومی آمریکا را بر اهد بگیرد .از همین ریست کته گفتته
متتیشتتود متتردم آمریکتتا مهتتمتتترین تصتتمیم ختتود را انتختتاب رئتتیسجمهتتور متتیداننتتد
(.)Calabresi, 2010: 652

 .4-1شرایط اقتصادی کشور
آخرین اامل غیرققوقی که به نظر میرسد امریز از اناصر قدر

ی یکی از مؤلفتههتای

اثرگذار جایگا رئیس کشور استر ایضاع اقتصادی کشور است .تأثیر این اامل تا آنجاست کته
برخی اساسا منابع اقتصادی نظیر اولر اموال ی ثری

را اایته ایلیته قتدر

سیاستی متیداننتد

(.)Way, 2017

بنابراینر به نظر میرسد که اگر کشور در یضعیتی مناسی ی استاندارد به لحاظ اقتصتادی
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رئیس کشور مؤثر است ی هرچه این یضعیت مناستیتتر باشتدر ای را در

موضع قویتری نسات به سایر نهادهای قدر

قرار متیدهتد ی در مقابتلر هتر چته یضتعیت

اقتصادی آشفتهتر باشدر رئیس کشور در موضع ضعیفتری قرار میگیترد تتا جتایی کته قتتی
ممکن است ااتماد به نفس کافی را برای به کارگیری قداقل اختیارا

قانونی را هتم از دستت

بدهد .هرچند این موضوع تا قدی بسته به این است که یضعیت اقتصادی کشور تا چه مقتدار
قابل انتساب به رئیس کشور استر اما به هر قال این یضعیت بته هتر میتزان کته منتستی بته
املکرد رئیس کشور باشدر جایگا ای را تحت تأثیر قرار میدهد.
 .2مؤلفههای حقوقی
این قسمت از مقاله به مؤلفههایی میاردازد که اثرگذاری آنها بر جایگا رئیس کشور کم
ی بیش ثابت است ی برخ ف مؤلفههای غیرققوقیر اثرگذاری آنها با دگرگونی شرایط کشتور
یا تغییر رئیس کشور همچنان اایدار ی به همان شکل ایشین است .این مؤلفههتا ااتار انتد از
نظام ققوق اساسیر اختیارا

رئیس کشور ی شیو انتخاب رئیس کشور.

 .1-2نظام حقوق اساسی
در نظام ققوق اساسی قدر

سیاسی در چارچوب مجمواهای از محدیدیتهای نهتادی

ی قانونیای اامال میشود که قدر

را تحدید ی از آزادی فردی شهریندان قمایت متیکنتد ی

لذا انصر محوری نظام ققوق اساسی یجود قوااد اایهای است که یظایف ی اختیارا

متنتوع

قکومت را بنا مینهد ( .)Keman, 2009: 69در یاقعر نظام ققوق اساسی از تفکیی «اساستی»
قدر

2

در میان شاخههای اصلی قکومت ناشی میشود که از آن تعایر به تفکیی قوا میشود.
آنچه در اینجا از نظام ققوق اساسی به انوان یکی از مؤلفههای تعیینکنند جایگا رئیس

کشور مورد نظر است برآیندی است از آنچه قانون اساسی در خصوص کیفیت تفکیی قتوا بنتا
کرد است .بسته به اینکه قانون اساسی ریابط میان قوا را ماتنی بر تفکیی کامتل ی یتا تفکیتی
نسای بنا کرد باشدر با سه نوع نظام ققوق اساسی مواجه خواهیم بود :نظام ریاستیر نظام نیمته
ریاستی ی نظام اارلمانی .اقتدار اجرایی رئیس کشور ی مسئولیت سیاسی ای در هتر یتی از ایتن
نظامها به طور آشکار با یکدیگر تفای

دارد ی غیرقابلانکار است کته ایتن دی مستئله تتا چته

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Constitutional
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انداز بر جایگا رئیس کشور اثرگذار است.
رئیس کشور در نظام ریاستی نظیر ایاال متحد امریکار نه فقط در قانونر بلکه در امل با
داشتن قدر

دیگرر نظام ریاستی داللتت بتر

قابل توجهر االیترین مقام کشور است .به ااار

یجود رئیس کشوری دارد که از اقتدار ب منازایر هم در سطح داخلتی ی هتم در ستطح بتین-
المللی برخوردار است .بنا بر تعایر جالی توجه یکی از نویسندگان در خصوص نظتام ریاستتی
ایاال متحد آمریکار رئیسجمهور آفرید بسیار قدرتمند قانون اساسی است که در نقتشهتای
مختلف ی فرایانی ظاهر میشود :یقتی اختیار یتو را به کار میگیرد برترین قتانونگتذار استت
یقتی نیریهای مسلح را فرماندهی میکندر سرهساالر 2ملت است یقتتی از اامتال قتو مجریته
لذ

میبردر بزرگترین سیاستمدار است ( .)Prakash, 2003: 820در این نوع از نظتام ققتوق

اساسیر از آنجا که قو مجریه «یی رکنی» است (هاشمیر  )991 :2973یعنی رئیس کشور ی رئیس
قکومت (کابینه) به صور

سیستماتیی ی همزمتان در یتی شتخص جمتع متیشتودر اقتتدار

اجرایی کشور منحصرا در اختیار یی نفر است .اص انوان «ریاستی» برای این نظامهتا از ایتن
قیث رای شد است که رئیس کشور با داشتن اقتدار اجرایتی یاقعتیر در راهاتری سیاستت ی
فرمانریایی بر کشور نقش ایل را بازی میکند

(قاضیر .)927 :2989

در نظام نیمه ریاستی نیزر آن قدرتی که رئتیس کشتور در نظتام ریاستتی از آن برختوردار
استر با اندکی تفای

یجود دارد .این تفای

اندک نیز ناشی از «دی رکنی» بودن قو مجریه ی

تقسیم اقتدار اجرایی میان رئیس کشور ی رئیس قکومت است .یعنتی در نظتام نیمته ریاستتیر
مانند نظام ققوق اساسی معمول در فرانسهر اقتدار اجرایی رئیس کشور یتادآیر جایگتا رئتیس
کشور در نظام ریاستی است.
اما ترس از اینکه رئیس کشوری با چنتین جایگتاهی بته خودکتامگی گترایش ایتدا کنتدر
بسیاری از کشورها را به سوی ایجاد نظام اارلمتانی ستوق داد استت (رنجاترر  .)23-11 :2982در
نظام اارلمانی نظیر آلمانر با با یی رئیس کشور تضعیفشد ی تشتریفاتی مواجته هستتیم کته
به رکن دیم قو مجریه یعنتی

مشخصا ایفاگر نقش نمادین برای کشور است ی غالی اختیارا

ر ئیس قکومت ی کابینه تعلق گرفته است .هتم از ایتن ریستت کته چنتین رئتیس کشتوری را
«رئیس کشور غیر اجرایی» 1میخوانند

(.)McGravie, 2000: 103

اما صرفنظر از مسئله اقتدار اجراییر یی نکته ی اامل بسیار مهم ی اثرگتذار بتر جایگتا
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Generalissimo
2. Non-Executive Head of State
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رئیس کشور در نظامهای ققوق اساسیر استق ل ی یا یابستگی رئیس کشور به قو مقننه ی یتا
به ااار

دیگرر یجود ی یا ادم مسئولیت سیاسی ای در برابر اارلمان است.

مسئولیت سیاسی رئیس کشور به معنای ااسخگویی ای در برابر اارلمان است که ضتمانت
اجرای این مسئولیتر برکناری رئیس کشور است .این مسئولیتر برخ ف سایر انواع مسئولیت
به خصوص مسئولیت کیفریر جناه اینی ندارد ی بسته به ص قدید اارلمان است .بته ااتار
دیگرر در مسئولیت سیاسیر نمایندگان بر املکرد مقام مسئول نظار

مستمر دارنتد ی چنانچته

آن را ضعیف ی ناکارآمد تشخیص دهند میتوانند در نهایت بااث سلی منصتی سیاستی از ای
شوند

(راسخر .)92 - 99 :2988

در آفریقای جنوبیر مطابق ماد  83قانون اساسی برکناری رئتیسجمهتور در اتی تصتمیم
اارلمان امکاناذیر است که این تصمیم با قصول آرای قداقل دی ستوم کتل ااضتای اارلمتان
صور

خواهد گرفت .در رژیم سیاسی قاکم بر سترزمینهتای اشتغالی قتدسر اگتر مجلتس

قانونگذاری تشخیص دهد که رئیس کشور به سای ایفای نامناسی نقش ختودر شایستته ایتن
مقام نیستر با طی تشریفاتی ی با رأی اکثریت سه چهارم مجلس نمایندگانر میتوانتد یی را از
مقام خود برکنار کند.

2

مسئولیت رئیس کشور در مقابل اارلمان به معنای یابستگی رئیس کشور به اارلمان استت
که دی ایامد مهم دارد ایل اینکهر رئیس کشور مقامی خواهد بود که سیاسی ی قزبی استت نته
فرا قزبی .ایامد دیم نیز افزایش این اقتمال است که اقداما

ی تصمیمهای رئیس کشتورر بته

جای توجه به اصل بیطرفی ی منفعت ملیر ماتنی بر خواست قزبتی خواهتد بتود کته رئتیس
کشور یابسته به آن است ( .)Edeson, 1998: 111با این توصیفر یاضتح استت کته مستئولیت
سیاسی رئیس کشور بر استق ل امل ی به تاعر بر قدر

ی جایگا ای مؤثر است.

 .2-2اختیارات رئیس کشور
اختیارا  1رئیس کشور یکی از مهمترین اوامل مؤثر بر قدر

ی جایگا ای است .اهمیت

این مؤلفه ی تأثیرگذاری آن تا قدی است که همانطور که در مقدمته مقالته بیتان شتدر برختی
اص جایگا ی قدر

رئیس کشور را برابر با اختیارا

ای دانسته ی مؤلفههای دیگتر را نادیتد

––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Section 20.a of Israel’s Basic Law: The President of the State.
2. Powers
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گرفته اند .در یاقعر در االم ققوق اساسیر سخن گفتن از رئیس کشور بتدین ستخن گفتتن از
اختیارا

رئتیس کشتور در

ای ستابقهای نتدارد ی ایتن نشتاندهنتد تتأثیر ی نقتش اختیتارا

نظام ققتوق اساستی استت .برختی قتتی بتر ایتن بایرانتد کته تغییتر یتی نظتام سیاستی از
اادشاهی به جمهوری ی براکسر تحتت تتأثیر ی یابستته بته اختیتارا
( .)Crommelin, 2015: 1124همین تأثیر ی نقشر موجد نظریا
فرایانی ایرامون قدید اختیارا

رئتیس کشتور استت

ی مجتادال

فکتری جتدی ی

رئیس کشور در ققوق اساسی نظری به ییتژ در بستتر نظتام

ققوق اساسی ایاال متحد آمریکا شد است.
نظریه «یقد

قو مجریه» 2یکی از نظریههای ققوق اساسی آمریکا است که بیتان متی-

دارد همه قو مجریه به صور

یکرارچه ی تفکیی نشد در اختیار رئتیس کشتور استت .ایتن

نظریه ریشه در ماد  1قانون اساسی ایاال متحد آمریکا دارد که «قتو مجریته» را بته رئتیس-
جمهور ااطا کرد است ی به معنای تجویز کلیه اختیارا

است ( .)Ku, 2010: 616تقریاا هیچ-

کس این نظریه را انکار نمیکندر اما آنچه مورد تنازع است قد ی مرز اختیارا

رئتیسجمهتور

است که منجر به ایجاد ی تقابل دی رییکرد شتد ( )Lessig & Sunstein, 1994: 8ی در نتیجتهر
بااث تولد ی رشد دی نظریه ی الگوی امد ایرامون قدید اختیارا

رئتیس کشتور در ققتوق

اساسی شد است.
ایلین نظریه که بر اساس آن رئیس کشور هیچ اختیاری را اضافه بر آنچه قانون اساسی بته
ای ااطا کرد است ندارد ()Barum, 2010: 28ر نظریه محافظتهکارانته 1یتا «محتدید بته قتانون
اساسی» 9است .بر این اایهر رئیس کشور تنها محدید به اختیاراتی است که قانون اساسی بترای
ای مجاز دانسته ی به ای تفویض کرد است.
نظریه دیم بر این اید ماتنی است که رئیس کشور میتواند دارای هر اختیتاری باشتد کته
قانون اساسی آن را منع نکرد است .این نظریه مشهور به نظریه مااشر  2است ی متیتتوان آن
را نظریه «اختیارا

غیر ممنوع» نیز نامید.

نظریه دیگری که شاید نتوان آن را نظریهای مستقل در ارض دی نظریته دیگتر دانستت ی
در یاقع قالت افراطی نظریه دیم استر نظریه اختیار ییژ  5است .این نظریه بته رئتیس کشتور
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Unitary Executive Theory
2. Conservative Theory
3. Constitutional
4. Stewardship Theory
5. Prerogative Power Theory
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این قق را میدهد که در مواقعی که منفعت ک ن ملی اقتضاء میکندر از نظام ققوقی ی قتانون
اساسی فراتر رید ی خارج از چهارچوب آن امل کند .به لحاظ تاریخیر خاستتگا ایتن نظریته
انگلستان است که در آنر اادشا ر برای خیر امتوم ی محافظتت از سترزمین در برابتر دشتمنان
خارجیر میتوانست «قق ملوکانه» 2را اامال ی اراد شخصی خود را در تصمیمگیری یارد کند
(.)Maer & Gay, 2008: 3
مااقثتته ایرامتتون دی نظریتته فتتوق ی اینکتته کتتدام نظریتته اتتذیرفتنی استتتر بحثتتی بستتیار
قدیمی ی در این قال زند در محافل المی ی ققوقی آمریکا است که موضوع صدها نوشتته
قرار گرفته است .برخی بر این بایرند که قو مجریته فقتط محتدید بته اجترای قتوانین استت
( )Prakash, 2003: 701&752ی رئیسجمهور نیز از این اصل مستثنا نیست .جیمز مدیسون 1از
ایلین کسانی است که قائل به نقشی مهارشد ی محدید به قانون اساستی بترای رئتیسجمهتور
بود .در نظر ایر رئیسجمهور مجری قوانین مصوب کنگر است ی هیچ اختیاری بتیش از آنچته
در قانون اساسی آمد است ندارد (.)Barum, 2010; 28
در مقابلر الکساندر همیلتونر 9که در شمار طرفداران نظریه «اختیارا

غیر ممنوع» استتر

بر این بایر بود که باید برای رئتیس کشتور نقتش فعتالتتری قائتل شتد تتا بتوانتد در مواقتع
بحران به سرات یاکنش نشان دهد ی نیاز فوری کشتور را بتا اقتداما

ستریع بترآیرد کنتد

( .)Barum, 2010: 28از نظر موافقان این نظریهر این یی نیاز قتمی استت کته رئتیسجمهتور
قادر باشد در مواقع بحرانر در مقابل تهدیداتی که متوجه مردم ی منافع آنان ی نیتز منتافع هتم-
ایمانان آنها است سریعا یاکنش نشان دهد که نظریه «محدید به قانون اساستی» نته تنهتا ایتن
امکان را فراهم نمیکند بلکه کشور را از یاکنش سریع در یضعیتهای اضطراری نظیتر جنت
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Royal Prerogative
 .1جیمز مدیسون جونیور ) (James Madison, Jr, 1751-1836سیاستمدار آمریکایی ی چهارمین رئیس
جمهور ایاال متحد آمریکا از  2813تا  2827بود .ای به همرا جان جی ی الکساندر همیلتونر نویسند مجمواه مقاال
فدرالیست -اثر بس یار تأثیرگذار بر تدیین قانون اساسی ی نظام قکومتی ایاال متحد  -بود ی از نویسندگان قانون اساسی
ایاال متحد آمریکا به شمار میرید.
 .9الکساندر همیلتون )(Alexander Hamilton, 1755/57-1804ر نخستین یزیر خزانهداری آمریکا در دیر
ریاست جمهوری جرج یاشینگتن ی از بنیانگذاران ایاال

متحد آمریکار فیلسوفر ققوقدان ی اقتصاددانی نامور بود .ای

نمایند ایالت نیویورک در مجلس قانونگذاری ی کنگر قانون اساسی ی از مدافعان قانون اساسی ایاال

متحد ی جایگزینی

فدراسیون آمریکا به جای کنفدراسیون آن هنگام بود .ای در جن های استق ل نیز مشارکت داشت ی در سالهای  2733ی
2811ر یعنی در دیر ی ریاست جمهوری جان آدامزر فرماند ارتش این کشور بود.
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ناتوان میسازد (.)Barum, 2010: 32
در مخالفت با این نظر میتوان گفت که یاگذاری قو مجریه به رئیس کشور بترای ااستخ
به این نیاز است که از اجرای قوانین اطمینان قاصل شود ( )Fisher, 2010: 591ی هر امری که
بااث شود این اختیارا

از محدید قوانین فراتر رید به معنای نقض قاکمیت قانون است کته

در نتیجه آنر آزادیهای فردی که تحقق آنها به قاکمیت قانون یابسته استر در معرض خطتر
قرار میگیرد .ا ی بر اینر قانون اساسی میثاقی ملی ی دستایردی تاریخی است که راایتت آن
در زمان اادی ی صلح امری بدیهی ی آسان استر اما آنچه به این میثاق ی دستایرد استتحکام ی
دیام میبخشدر تاعیت ی محافظت از آن در مواقع اضطراری نظیر جن

است .بنابراینر اگر هم

قرار است رئیس کشور از اختیارا

ضریری ی فوقالعاد ای بترای شترایط غیرقابتلاتیشبینتی

برخوردار باشدر باید این اختیارا

ی شرایط ی چگونگی اامال آنها به طور صتریح در قتانون

اساسی شناسایی ی معین شود (.)Crommelin, 2015: 1124
صرفنظر از مااقث نظری فوقالذکرر اختیارا

رئیس کشور در امل نیز تأثیر فرایانی بر

جایگا رئیس کشور در کشورهای مختلف داشته است .به بیان دیگترر هتر قضتایتی راجتع بته
رئیس کشورر بیش از هر چیز یابسته ی ناشی از اختیاراتی است کته ای از آن برختوردار استت
( .)Blondel, 2002: 273به این ترتییر اختیارا
ای اثرگذار است .رئیس کشور هر چه اختیارا

رئیس کشور به طور قابل توجهی بتر جایگتا
بیشتری داشته باشدر به همان نستات از قتدر

ی جایگا باالتری برخوردار خواهد بود ی براکسر به هر انداز که از اختیتارا

رئتیس کشتور

کاسته شودر به همان نسات بر جایگا ای مؤثر است .اما در این خصوص دی نکتته قابتل توجته
است ایل اینکهر در میان اختیاراتی که رؤسای کشورها معمتوال از آنهتا برخوردارنتدر برختی
اهمیت ی اثرگذاری بیشتری بر قدر

ی جایگا رئیس کشور دارنتد کته ااتار انتد از تعیتین

نخستیزیر ی سایر ااضای قکومتر راهاری سیاست خارجیر فرمانتدهی نیریهتای مستلح ی
اختیارا

مربوط به قانونگذاری نظیر یتوی قانون (.)Edeson, 1998: 96

نکته دیم یاقعی بودن این اختیارا
این اختیارا

استر یعنی اینکه رئیس کشور تا چه انداز در اِامال

تابع ص قدید خود است .بنابراینر در جایگا رئیس کشورر محدیدیتهای یارد

بر استفاد از اختیارا

نیز مورد توجه است ( .)Edeson, 1998: 96به هر انداز که محدیدیت-

های یارد بر استفاد رئیس کشور از اختیارا
رئیس کشور در اِامال اختیارا

خود افزایش یابد ی در نتیجته نقتش صت قدید

کاهش یابدر به همان نسات بر جایگا ای اثرگتذار استت .اگتر
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خود نظتر نهتاد دیگتری از جملته

نخستیزیر ی یا یزیر مربوطه را اخذ کندر بیشی با رئیس کشوری مواجه خواهیم بتود کته از
قدر

یاقعی برخوردار نیست ی قدر

همه یا بیشتر اختیارا

ی جایگا ای بسیار تفای

دارد با رئتیس کشتوری کته

خود را با ص قدید شخصی خودش ی یا با کتمتترین محتدیدیت بته

اجرا میگذارد.
 .3-2شیوه انتخاب رئیس کشور
2

سومین مؤلفه ققوقی جایگا رئیس کشور «شیو انتخاب» این مقام است کته ختودِ ایتن
«انتخاب» یکی از «شیو های تعیین» 1رئیس کشور ی از مااقث ک سیی ققوق اساسی به شمار
میرید .برای تعیین رئیس کشورر ریشهای متنوع در کشورهای مختلف معمول بود است کته
نویسندگان دستهبندیهای متفایتی را برای آنها برگزید اند .برخیر این شیو ها را در سه دسته
انتخابیر انتصابی ی موریثی بیان داشته (امید زنجتانیر  )27 :2982ی برختی آنهتا را بته دی شتیو
موریثی ی انتخابی منحصر کرد اند (بوشهریر  .)117 :2982گاهی نیز اَشکال تعیین رئتیس کشتورر
در دی گونه موقت ی دائمی مطالعه شد اند (مدنیر  )78 :2972اما در این مقالهر با در نظر گترفتن
معیار شکلی دخالتت یتا اتدم دخالتت متردمر شتیو هتای تعیتین رئتیس کشتور بته دی دستته
غیرانتخابی 9ی انتخابی 2تقسیم میشوند.
شیو تعیین یا چگونگی بر سر کار آمدن رئیس کشتور دارای اهمیتت ی آثتار ییتژ ای در
ققوق اساسی است .دییرژ ر 5دانشمند فرانسویر طرز تعیین زمامداران را معیاری برای ارزش-
گذاری رژیمهای سیاسی تلقی میکند ی اخت ف فاقش رژیمهتای سیاستی را ناشتی از همتین
موضوع میداند (دییرژ ر  .)22 :2918به ا ی ی فارغ از این ارزشگذاریر اینکته نظتام سیاستی
هر کشور دارای کدام یی از انایین ی شکلهای سلطنتی ی یا جمهتوری استت بتهطتور قابتل
توجهی به این بستگی دارد که رئیس آن کشور با چه شیو ای تعیین میشود (اریینر .)213 :2931
الاته گفتنی است که این انایین لزیما ماین ماهیت آن نظام سیاسی نیستتند

(قاضتیر  277 :2989ی

)288ر یعنی «سلطنتی» ی یا «جمهوری» بودن نظام سیاسی به تاتع «غیرانتختابی» ی یتا «انتختابی»
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Method of Electing
2. Methods of Choosing
3. Non Elective
4. Elective
5. Maurice DUVERGER
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بودن شیو تعیین رئیس کشورر تنها ناظر به یی معیار شکلی است ی به محتوا ی طریقته اامتال
آن نظر ندارد.
«غیرانتخابی» ریشی از تعیین رئتیس کشتور استت کته متردم در آن نقتش ندارنتد یعنتی
قکومت شوندگان در سرردن قدر

به قکومتکنند دخیل نیستند .این شیو که امریز تقریاا

از بیشتر کشورها رخت بربسته استر از قرنها ایش رای ترین شیو تعیین رئیس کشور بتود
ی اَشکال مختلفی نظیر قراه2ر فتح ی ظفر 1ی یراثت 9داشته است .اما شاید مشتهورترین شتکل
تعیین رئیس کشور از میان شیو های غیرانتخابی «انتصاب» 2باشد.
«انتصاب» در دی قالت امد ر متصور است :ایلتین قالتتر نصتی رئتیس کشتور بعتدی
توسط رئیس کشور قالیر یعنی تعیین آیندگان توسط ایشتینیان استت کته امرراتتوری ریمر بته
خصوص در قرن آنتونها بهترین نمونه این قالت است (دییرژ ر  .)29 :2918قالت دیمر نصتی
رئیس یی کشور بهیسیله رئیس کشور یا فرمانریایی دیگر است کته هتماکنتون نیتز در برختی
کشورها نظیر استرالیا معمول است .رئیس کشور استرالیا که انتوان رستمی ای «فرمانتدار کتل»
استر با ایشنهاد نخستیزیر این کشور ی توسط ملکه بریتانیا منصوب میشود.

5

1

برخی بر این اقید اند که در این شیو قکومت خودش را استخدام میکند ی ایتوکراسی
یا استاداد از همینجا شریع میشود ی این استاداد برای تدایم خویش به قدرتی معنوی ی دینی
نیاز دارد ی در اثر چنین قدرتیر رئیس کشور از چنان جایگاهی برخوردار میشود که گا مظهر
خدا تلقی میشود (دییرژ ر  .)22 :2918در مقابل ی با رییکتردی دیگترر متیتتوان گفتت رئتیس
کشوری که از طریق انتصاب تعیین میشود اقتماال به نوکر محض 7کسی تادیل میشود کته ای
را منصوب کرد است ی در نتیجهر استق ل ی بیطرفی سیاسی را که الزمه ریاست کشور است
نخواهد داشتت ( )Winterton, 1995: 136ی بتدین ترتیتیر از جایگتاهی ضتعیف برختوردار
خواهد بود.
باریر آنچه تاکنون ذکر آن رفتر در بیان یکی از دی شیو تعیین رئیس کشورر یعنی شتیو
غیرانتخابی ی اَشکال مختلف آن بود .اما برخ ف شیو غیرانتخابی که ماتنتی بتر اتدم دخالتت
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Lottery
2. Victory
3. Heredity
4. Appointment
5. Governor-General
6. Section 2 of Australia’s Constitution.
7. Mere Lackey
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رسیدن رئیس کشور استر تعیین رئیس کشتور دارای شتیو دیگتری

نیز است که اساسا بر نقشآفرینی شهریندان در این فرآیند استوار است یعنی شیو انتخابی یتا
همان شیو انتخاب که انوان بند قاضر را به خود اختصاص داد است.
منظور از «شیو انتخاب» 2رئیس کشورر فرایند شکلیای است که با طی آنر رئیس کشتور
انتخاب میشود .این فرایند در دی شتیو قابتل تصتور استت« :انتختاب مستتقیم» 1ی «انتختاب
غیرمستقیم» 9.انتخاب مستقیمر بر شیو ای از تعیین رئیس کشور اط ق میشود که بر استاس آن
رأیدهندگانر یعنی اموم مردم مستقیما بدین هتیچ یاستطهایر رأی ختود را بته نفتع شتخص
خاص ی برای تصدی مقام مورد نظر به صندیق میریزند ی لذار به آنر «انتخابا

امومی» 2نیز

گفته میشود.
انتخاب غیرمستقیم فرآیندی است که در آنر رأیدهندگان یعنی متردم ختود بته صتور
مستقیم دست به انتخاب رئیس کشور نمیزنندر بلکه این انتخاب یا توسط اارلمان انجتام متی-
شود نظیر رژیم سیاسی قاکم بر سرزمینهای اشغالی قدس 5ی آفریقای جنوبی ی یا یی «هیئت
انتخابکنند » 1منتخی مردم که مختص به این کار است رئیس کشور را انتخاب میکنتدر مثتل
آلمانر 7هندیستانر 8ایتالیا 3ی ایاال متحد آمریکا.21
اما آنچه در اینجا موضوع بحث ی دارای اهمیت است تأثیر شیو انتخاب رئیس کشور بتر
جایگا ای است که با یجود این اهمیتر یکی از موضواا
ااار

مهجور در ققوق اساسی است .بته

دیگر ی مطابق آنچه در ادامه خواهد آمدر اینکه رئیس کشور از طریتق کتدام یتی از دی

شیو مستقیم ی یا غیرمستقیم تعیین شودر اثر متفایتی بر قدر

ی جایگا ای دارد.

در قالی که انتخاب غیرمستقیم مانعی برای استق ل امل رئیس کشور در نظر گرفته می-
شود ()Edeson, 1998: 96ر انتخاب مستقیم میتواند استق ل رئیس کشور را قفت کنتد ی بتر
تقویت جایگا ای اثرگذار باشد .به بایر برختی اندیشتمندان ققتوق اساستیر انتختاب مستتقیم
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Method of Electing
2. Direct Election
3. Indirect Election
4. Popular Election
5. Section 3.a of Israel’s Basic Law: The President of the State
6. Electoral College
7. Article 54 of Basic Law for the Federal Republic of Germany
8. Article 54 of The Constitution of India
9. Article 83 of Constitution of Italian Rpublic
10. Article II, Section 1 of Constitution of The United States
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رئیس کشور آن چنان بر تقویت جایگا ای اثرگذار است که ممکن است موجی تمرکتز قتوا در
رئیس کشور شود ی خطر ایجاد قکومت فردی را فراهم سازد (بوشهریر  .)121 :2982به ااتار
دیگرر فردی که با اشتیاانی اکثریت مردم بر مسند ریاست کشور تکیته متیزنتد در فکتر ستوء
استفاد از قدر

میافتدر بهطوری که اگر نظام ریاستی باشد نظیر برخی از رژیمهای آمریکتای
2

التین منتهی به «ریاستگرایی» میشود (قاضیر  )281 :2989ی اگر نظام اارلمانی باشتدر مجتالس
قانونگذاری ام از صحنه کنار رفته ی بیاهمیت میشوند که این خود در نظام اارلمانی نقض
غرض است به بیان دیگرر انتختاب مستتقیم رئتیس کشتورر ای را بته مقتامی ارقتدر

تاتدیل

خواهد کرد که خود را بر کشور مسلط ی در جایگاهی فراتر از سایر نهادها میداند ی لذا بسیار
سخت خواهد بود که رئیس کشوری را که مستتقیم انتختاب متیشتود بتر جتای ختود نشتاند
( .)Twomey, 1998: 3&4نگرانی دیگری که نسات بته تعیتین رئتیس کشتور از را انتخابتا
امومی مطرح میشود این است که چنین انتخاباتی قس جا طلای فردی را به شد

تحریتی

میکند (دیتوکویلر  )175 :2927ی رئیس کشوری که مستقیما توسط متردم انتختاب متیشتود
نماد سیطر ی چیرگی خواهد بود ی ممکن است با این ااتقاد که انتخاب مردمی به ای متوقعیتی
برتر از سایر قوا ااطاء کرد استر به دخالت در امور سایر نهادهتای قکتومتی تحریتی شتود
(.)Winterton, 1995: 143
بنا بر اژیهشی که اختیارا

دیازد رئیس کشور را بررستی کترد استتر ارقتدر تترین

رؤسای کشور به طور مستقیم انتخاب میشوند اگرچه از این موضوع نمیتتوان چنتین نتیجته
قطعی گرفت که این قدرتمندی محصول انتخاب مستقیم استر زیرا قانون اساستی کشتورهای
مذکور اختیارا
اختیارا

فرایانی را به رئیس کشور داد استر اما بدین شیر توسعه قلمری اِامال ایتن

در غیاب آرای مستقیم مردم قاصل نخواهتد شتد ( .)Edeson, 1998: 109بته بیتانی

موجزر انتخاب مستقیم چنان قدرتی به رئیس کشور میدهد که قتی قتانون اساستی هتم از آن
بیخار است (.)Winterton, 1995: 144
م قظا

فوق مجمواا قایی این نکته است که یکی از مؤلفههای مهتم جایگتا رئتیس

کشور شیو انتخاب ای یعنی مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن استت .بته ایتن ترتیتیر اگرچته در
انتخاب غیرمستقیم نیز خود اارلمان ی هیئت انتخابکنند منتخی مردماندر اما انتخاب مستتقیم
توسط خود مردمر مشریایتی به رئیس کشور ااطاء میکند که به لحاظ تأثیر بر جایگا ای قابتل
––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Presidentialism
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دیگترر مشتریایت ناشتی از انتختاب مستتقیمر

رئیس کشور را در جایگا ی قدرتی فراتر نسات به رئیس کشوری قرار میدهد کته غیرمستتقیم
انتخاب میشود.
نتیجهگیری
همانطور که در مقدمه مقاله بیان شدر بسیاری از اژیهشها برای تایین جایگتا ی قتدر
رئیس کشورر تنها به اختیارا

این مقام ارداختهاندر گویی جایگا رئیس کشور معادل اختیارا

ایست .اما نکته دقیقا همینجاست که قدر

ی جایگا رئیس کشور تنها تابعی از اختیتارا

ای

نیستر بلکه مؤلفههای دیگری هم در ایجاد این جایگا دخیلاند که برخی از آنهتا ققتوقی ی
برخی غیرققوقیاند.
به ااار

دیگرر اینکه رئیس کشور از قدرتی یاقعی برخوردار باشد ی یا تنهتا نقتش یتی

رئیس کشور برآمد از قانون اساسی با جایگاهی تشریفاتی را به نمایش گتذاردر تنهتا ناشتی از
اختیارا

مصرح رئیس کشور در قانون اساسی ی یا قوانین اادی نیست .ایتن جایگتا قاصتل

جمع مؤلفههایی است که برخی از آنها نه تنها در قوانین نیامد بلکه اص غیرققوقیاند.
بدین ترتیی اواملی که بر قدر

ی جایگا رئیس کشور اثر میگذارند طیفی از مؤلفههای

غیرققوقی ی ققوقی را شامل میشود .مقصود از مؤلفههای غیرققوقیر آن اواملی است که از
قوااد ققوقی ناشی نمیشوند .این مؤلفهها ااار اند از ییژگیهای فردی ی شخصیتی رئتیس
کشورر موقعیت سیاسی رئیس کشورر ایشینه ی فرهن

سیاسی ی شرایط اقتصادی کشور.

مؤلفههای ققوقی مؤثر بر جایگا رئیس کشور برآمد از قوااد ققتوقی بته ییتژ قتانون
اساسیاند .یکی از این مؤلفهها نظام ققوق اساسی است .یعنی بسته به اینکه کدام یی از نظام-
های ریاستیر نیمه ریاستی ی یا اارلمانی بر کشور قاکم باشد ی نیز بسته بته اینکته نظتام متورد
نظر رئیس کشور را در مقابل اارلمان مسئول ی قابل برکناری بداند یتا خیترر جایگتا ی قتدر
رئیس کشور متفای

است.

مؤلفه ققوقی دیگر اختیارا
باشد ی نیز هر چه اختیارا
اختیارا
قدر

رئیس کشور است .هر چه اختیارا

رئیس کشتور بتیشتتر

رئیس کشور مهمتر باشد ی به ا ی هر چه رئیس کشور در اامال

خود آزادی امل داشته ی تابع تشخیص خود باشدر به همتان نستات بااتث تقویتت
ی جایگا ای میشود ی براکس هر چه از سه ییژگی فوق کاسته شودر به همتان نستات
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از قدر

رئیس کشور کاسته ی جایگا ای تضعیف میشود.

آخرین اامل ققوقی تعیینکنند جایگا رئیس کشور شیو انتخاب ایستت .یعنتیر اینکته
رئیس کشور چگونه ی به شکلی (مستقیم یا غیرمستتقیم) انتختاب شتودر ممکتن استت رئتیس
کشور را به مقامی قدرتمند ی یاقعا بلندمرتاته تاتدیل کنتد ی یتا ای را در جایگتاهی ضتعیف ی
یابسته قرار دهد .به نظر نگارند ر اثرگذاری این مؤلفه بتر جایگتا رئتیس کشتور از اثرگتذاری
اختیارا

ای اگر بیشتر نااشد کمتر نیست.
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